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                                       Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. 

Để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2016-2017; đồng 
thời, thực hiện việc đăng ký với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Khối Thi đua 5;  

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Đăng ký thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh các lớp nghề trình độ Sơ cấp; dạy 
nghề ngắn hạn dưới 3 tháng. 

2. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 

Căn cứ vào Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TCĐN ngày 27/4/2015 của Hiệu 
trưởng) để đăng ký thi đua. Nhằm nắm rõ các điều kiện xét, công nhận các danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng để thực hiện việc đăng ký dễ dàng hơn; các cá nhân, đơn vị 
cần lưu ý các vấn đề sau đây: 

2.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân  

Cá nhân chỉ đăng ký 1 trong 3 danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở 
hoặc Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua nêu trên cụ thể như 
sau: 

2.1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được công nhận cho cá nhân đạt các tiêu 
chuẩn sau: 

a. Kết quả đánh giá, xếp loại lao động  

- Trong năm học (tính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/6/2017), “không có tháng 
nào bị đánh giá xếp loại ở mức Không xếp loại” hoặc “có tối đa 01 tháng bị xếp loại ở 
mức D và không có tháng nào bị xếp loại ở mức C” hoặc “có tối đa 02 tháng bị xếp loại 
ở mức C và không có tháng nào bị xếp loại ở mức D”. 

- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. 

- Ngoài ra: 

* Đối với viên chức làm công tác quản lý 

- Tổ chức, sắp xếp, quản lý nhân lực và điều hành đơn vị hoàn thành khá tốt nhiệm 
vụ được giao; tập thể đoàn kết, không có cá nhân bị xử lý kỷ luật. 

- Viên chức quản lý ở các khoa chuyên môn: 

+ Trực tiếp làm công tác giảng dạy phải hoàn thành 100% định mức giờ giảng (sau 
khi trừ số giờ được giảm theo quy định); 

+ Phải thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ được Hội đồng khoa học các 
cấp đánh giá xếp loại đạt yêu cầu (Ví dụ: Có tham gia làm đề tài, giải pháp được Hội 

V/v triển khai đăng ký các chỉ tiêu tuyển 
sinh, danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đối với các cá nhân, tập thể  
năm học 2016-2017. 
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đồng khoa học Trường công nhận; Đạt giải từ khuyến khích trở lên khi trực tiếp tham 
gia hoặc hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động mang tính chất chuyên môn các cấp 
(Hội giảng; Hội thi thiết bị tự làm; Thi tay nghề HSSV;…) hoặc học thuật (Cuộc thi 
Sáng tạo Kỹ thuật các cấp; Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
Bình Thuận); Có bài đăng tạp chí Giáo dục và tạp chí KHCN của các trường đại học 
hoặc bài đăng tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN); biên soạn chương trình, giáo trình, 
tài liệu giảng dạy phục vụ học tập, sách tham khảo; xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân 
hàng đề thi hoặc đề kiểm tra được Hội đồng thẩm định phê duyệt). 

- Viên chức quản lý ở các đơn vị quản lý hành chính, nếu tham gia giảng dạy phải 
hoàn thành 100%  định mức giờ giảng của giáo viên kiêm chức vụ (sau khi  trừ số giờ 
được giảm theo quy định). 

* Viên chức, người lao động làm công tác giảng dạy (không làm công tác quản lý) 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đảm bảo đầy đủ khối lượng, nội dung kiến thức 
của môn học/mô đun theo quy định hiện hành; giảng dạy theo đúng tiến độ đào tạo của 
khoa, Trường; bài giảng đảm bảo tính chính xác, rèn luyện được kỹ năng phẩm chất 
nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

- Có biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo 
theo quy định của Trường. 

- Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ được Hội đồng khoa học các cấp 
đánh giá xếp loại đạt yêu cầu (Ví dụ: Có tham gia làm đề tài, giải pháp được Hội đồng 
khoa học Trường công nhận; Đạt giải từ khuyến khích trở lên khi trực tiếp tham gia hoặc 
hướng dẫn HSSV tham gia các hoạt động mang tính chất chuyên môn các cấp (Hội 
giảng; Hội thi thiết bị tự làm; Thi tay nghề HSSV;…) hoặc học thuật (Cuộc thi Sáng tạo 
Kỹ thuật các cấp; Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình 
Thuận); Có bài đăng tạp chí Giáo dục và tạp chí KHCN của các trường đại học hoặc bài 
đăng tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN); biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu 
giảng dạy phục vụ học tập, sách tham khảo; xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề 
thi hoặc đề kiểm tra được Hội đồng thẩm định phê duyệt). 

* Viên chức, người lao động làm việc ở các phòng, ban trung tâm (kể cả giáo vụ, 
quản lý xưởng) 

- Được lãnh đạo đơn vị đánh giá hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không bị 
cấp trên phê bình: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thành thạo chuyên 
môn, nghiệp vụ theo yêu cầu; chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác, 
hàng quý, hàng tháng của riêng mình; có ý thức cải tiến, hợp lý hóa công việc của bản 
thân mang lại hiệu quả công tác cao hơn, được tập thể thừa nhận. 

- Giúp quản lý của đơn vị tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cá nhân 
thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và các quyết định, chỉ thị của cấp trên 
trong lĩnh vực công tác được phân công. 

b. Trình độ tin học, ngoại ngữ 

- Trưởng, phó các đơn vị: Tin học trình độ B, ngoại ngữ trình độ B. 

- Viên chức, người lao động là giáo viên hoặc giảng viên: 
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+ Giảng dạy trình độ trung cấp nghề và giảng dạy các môn văn hóa, môn học 
chung: Tin học trình độ A trở lên, ngoại ngữ trình độ B. 

+ Giảng dạy trình độ cao đẳng nghề: Tin học trình độ B trở lên, ngoại ngữ trình độ 
B. 

- Viên chức, người lao động thuộc đối tượng khác (trừ nhân viên tạp vụ, bảo vệ, 
cây xanh, lái xe, cấp dưỡng): Tin học trình độ A, ngoại ngữ trình độ B. 

c. Ngoài ra, một số trường hợp được xem xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả khá trở lên, 
chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác 
tại trường để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

- Cá nhân đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì 
năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” và để làm căn cứ xét tặng 
các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác; 

- Cá nhân chuyển công tác đến Trường từ đơn vị khác (đối với các trường hợp có 
thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên) được xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao 
động tiên tiến” trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ; 

- Trường hợp đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và 
người có hành động dũng cảm khi tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cứu người 
do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian 
nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

2.1.2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được công nhận cho cá nhân đạt các tiêu 
chuẩn cụ thể như sau: 

a. Là cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được tập thể tín nhiệm bầu chọn 
(không quá 15%/tổng số Lao động tiên tiến). 

b. Trong năm học, có tối đa 01 tháng có kết quả xếp loại lao động ở mức “B”. 

c. Riêng hoạt động khoa học công nghệ đạt một trong những tiêu chuẩn sau đây (có 
Quyết định công nhận của Hiệu trưởng): 

- Là chủ nhiệm đề tài Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, 
giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao 
động, tăng hiệu quả công tác được Hội đồng xét sáng kiến (cấp Trường trở lên) có quyết 
định công nhận.  

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ được Hội đồng Khoa học (từ 
cấp Trường trở lên) nghiệm thu, đánh giá và được đưa vào áp dụng đạt hiệu quả. 

- Trực tiếp tham gia Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia đạt giải 
từ Khuyến khích trở lên. 

- Hoàn thành xuất sắc việc: Xây dựng các đề án, dự án, chiến lược có quy mô toàn 
Trường được lãnh đạo Trường giao; quảng bá thương hiệu Trường thông qua các cuộc 
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thi (đạt giải từ cấp tỉnh trở lên); nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả công tác và các 
hoạt động khác được Hội đồng Khoa học Trường công nhận trình Hiệu trưởng xem xét. 

- Có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí Giáo dục hoặc tạp chí KHCN của các 
trường đại học hoặc bài đăng tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN. 

2.1.3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được Chủ tịch UBND tỉnh xét công 
nhận hàng năm cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau: 

a. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên 
tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

b. Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó đã 
được vận dụng đạt hiệu quả cao, có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn ngành hoặc 
toàn tỉnh và được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh hoặc Hội đồng khoa học cấp tỉnh công 
nhận từ loại B trở lên. 

(Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng sau khi được công nhận danh 
hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” lần thứ ba). 

2.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể 

Tập thể chỉ đăng ký 1 trong 2 danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” hoặc “Tập 
thể Lao động xuất sắc”.  

2.2.1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được công nhận cho tập thể đạt được 
các tiêu chuẩn sau: 

a. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.  

- Thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, đúng thời gian các ý kiến chỉ đạo, kết luận của 
Ban Giám hiệu; 

- Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị ổn định, nề nếp; tổ chức tốt việc 
thực hành tiết kiệm.  

- Đạt từ 70%-80% các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ, kế hoạch được giao theo kế hoạch 
năm học 2016-2017 (tính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/6/2017). 

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.  

- Đơn vị có phong trào thi đua thường xuyên thiết thực hoặc tham gia đầy đủ các 
hoạt động, phong trào do chính quyền, đoàn thể tổ chức có hiệu quả.  

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hội thi do Trường 
và các tổ chức đoàn thể của địa phương tổ chức phát động. 

- 100% viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các 
nội dung về an toàn về an ninh trật tự, không vi phạm an toàn giao thông và tác phong, 
giờ giấc làm việc. 

c. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không 
có quá 15% viên chức, người lao động trong đơn vị bị đánh giá “Không xếp loại” về kết 
quả xếp loại lao động do lỗi vi phạm. 
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d. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà 
nước, chấp hành tốt các quy định, quy chế của Trường. Đơn vị không có cá nhân vi 
phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

2.2.2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được Trường đề nghị Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh xét tặng hàng năm cho tối đa 30% tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số 
các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt được các tiêu chuẩn sau: 

a. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các 
nghĩa vụ đối với Nhà nước; 

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít 
nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

d. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật 
từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

e. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật Nhà nước. 

3. Đăng ký các hình thức khen thưởng (đối với tập thể, cá nhân) 

3.1. Giấy khen của Hiệu trưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm học 2016-2017 

3.1.1. Đối với cá nhân  

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho 15% cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn 
trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong năm học, đạt các tiêu 
chuẩn sau: 

a. Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối 
với giáo viên phải hoàn thành số giờ giảng theo quy định, phải tham gia Hội giảng từ 
cấp khoa trở lên và có không quá 30% học sinh, sinh viên xếp loại yếu, kém thuộc bộ 
môn do cá nhân giảng dạy; 

b. Các tháng trong năm học phải đạt kết quả xếp loại A (theo quy định đánh giá, 
xếp loại kết quả lao động hàng tháng); 

c. Được tập thể suy tôn đề nghị, tín nhiệm bằng phiếu kín (ít nhất tỷ lệ tín nhiệm tại 
đơn vị đạt 90% trở lên), có ảnh hưởng tốt, rộng rãi được nhiều cá nhân, tập thể noi 
gương.  

3.1.2. Đối với tập thể  

Giấy khen của Hiệu trưởng dành cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học đạt các tiêu chuẩn sau:   

a. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện 
đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể; 

b. Tập thể thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập 
thể. Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi 
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đua; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; không có 
cá nhân bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; 

c. Đạt thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trường giao 
và các phong trào, cuộc vận động, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, của cấp ủy và do các cấp, các ngành tổ chức, phát động; 

d. Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó, có ít nhất 90% cá 
nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

3.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng 

3.2.1. Đối với cá nhân  

“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” tặng thưởng cho cá nhân gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 02 năm liên tục 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp 
dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

3.2.2. Đối với tập thể  

“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” tặng thưởng cho cá nhân gương mẫu chấp 
hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có 02 năm liên tục 
“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, 
tổ chức tốt các phong trào thi đua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, 
chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.  

4. Tổ chức thực hiện 

Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm: 

- Quán triệt “Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận” (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-TCĐN ngày 27/4/2015) và nội dung 
công văn này cho viên chức, người lao động của đơn vị để làm cơ sở đăng ký;  

- Hồ sơ đăng ký các chỉ tiêu tuyển sinh Sơ cấp, dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng và 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của cá nhân, tập thể trong năm học 2016-2017 
gửi trực tiếp về Trường (qua Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, có chữ ký xác nhận 
của Trưởng đơn vị) kèm theo file mềm gửi qua địa chỉ email: ltnhung@dnbt.edu.vn 
trước ngày 16/9/2016 (có biểu mẫu đính kèm).  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao đổi 
về Trường (thông qua phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị) để kịp thời được hướng dẫn, 
giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG  
- Như trên;   
- Các PHT; 
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM;   
- Lưu: VT, TCHCQT (Nhung). 

                                                                                             Nguyễn Thanh Tâm 
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  TRƯỜNG CĐN TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐƠN VỊ:……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

        

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 

            1. Đăng ký thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh  

- Trình độ Sơ cấp nghề:  

- Dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng:  

2. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể 

Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng Ghi chú 
(Đánh dấu “X” vào cột 

tương ứng). Lao động tiên tiến Lao động xuất sắc Hiệu trưởng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

     
 

           3. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân 

TT Họ và tên Chức vụ 
Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng 

 
Ký tên 

Ghi chú 
(Đánh dấu 

“X” vào cột 
tương ứng). LĐTT 

CSTĐ 
Cơ sở 

CSTĐ 
Cấp tỉnh 

Hiệu trưởng 
khen 

Bằng khen 
CTUBND tỉnh 

1          
2          

…          
Tổng cộng         

 

Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2016 

Trưởng đơn vị 
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